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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-01-25 
 
 

Tid och plats  Onsdag den 25 januari 2012  kl 14.00-16.20  Fågelviksalen 
  Mötet ajournerades för gruppmöten kl 15.25-16.00 
   

Ledamöter  Martin Oscarsson (MP) ordförande  
  Håkan Svenneling (V) 1:e vice ordförande 
  Anita Hall (C) 
  Daniel Lindefeldt (M) 
  Stina Lundström (M) 
  Bengt Kihlström (FP) 
  Yrjö Airiman (S) 
  Sofia Granström (S) 
  Katrin Rundström (V) 
   

Ersättare  Björn Gladh (MP) 

  Stig Granfeldt (S) 
  Lena Andersson (S) 
   
   

 
Justerare  Håkan Svenneling 

   
Tid och plats för justering  Miljöförvaltningen den  26 januari2012 

 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd  Miljönämnden  
 
Sammanträdesdatum  2012-01-25   Tid för överklagande löper ut   
 
Datum då anslaget sätts upp   Datum då anslaget tas ner   
 
Förvaringsplats för protokollet  Miljöförvaltningen  
 
Underskrift   
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Övriga närvarande  Miljödirektör Helena Berg, miljöskyddsinspektör Linnea Broström, 

miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Mats Bergström, Britta 
Gunnarsson och Emma Eckerwall, livsmedelsinspektörerna 
David Toysum, Eva-Karin Lindner och Johanna Birath, informatör 
Karin Svensson och sekreterare Britt-Marie Svensson.  

   
 

Underskrifter  Sekreterare   
  Britt-Marie Svensson 
   

Ordförande   
  Martin Oscarsson 
   

Justerare   
  Håkan Svenneling 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-01-25 
 
 
 
 
§ 1  
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
Redovisning av delegeringsbeslut fattade av respektive handläggare på förvalt-
ningen. 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-01-25 
 
 
 
 
§ 2  
 
Redovisning av anmälan enligt lagstiftningen 
Redovisning av anmälan enligt lagstiftningen fattade av respektive handläggare på 
förvaltningen. 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-01-25 
 
 
 
 
§ 3  
 
Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid 
anläggande av enskilda avlopp 
Dnr MN-2012-0027     Dpl 545 
 
Miljönämndens beslut 
Vid tillståndsgivning ska i normalfallet kraven för hög skyddsnivå för miljöskydd 
för fosfor enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 uppnås inom de om-
råden i Karlstads kommun som länsstyrelsen anger i rapporten 2011:15 Enskilda 
avlopp - Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 om små avloppsanordningar för hus-
hållsspillvatten ges vägledning för handläggning av ärenden gällande anläggande 
av enskilda avloppsanläggningar och om vilka krav som bör ställas utifrån miljö-
balken vid tillståndsgivning. Enligt de allmänna råden bör i varje enskilt ärende 
skyddsåtgärder beträffande miljöskydd (och hälsoskydd) för den enskilda avlopps-
anläggningen relateras till en normal eller hög skyddsnivå. 
I åtgärdsprogrammet för Västerhavet finns en särskild punkt gällande enskilda av-
loppsanläggningar och övergödning: Kommunerna behöver ställa krav på hög 
skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 
Länsstyrelsen i Värmland har efter förfrågningar från kommuner tagit fram en rap-
port med ett planeringsunderlag för hög och normal skyddsnivå för enskilda avlopp 
med avseende på de krav som anges i vattenförvaltningen. Rapportens syfte är att 
ge stöd åt de handläggare i kommunerna som arbetar med tillståndsgivning och 
tillsyn av enskilda avlopp, samt möjliggöra att likartade bedömningar görs över 
kommungränserna. 
 
Beslutsunderlag 
–  Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 4 januari 2012 
–  Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten 
–  Länsstyrelsens rapport 2011:15, Enskilda avlopp - planeringsunderlag för 

skyddsnivåer och inventering i Värmlands län 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-01-25 
 
 
 
 
§ 4  
 
Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 
2012 
Dnr MN-2012-0014     Dpl 520 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2012. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöförvaltningen har arbetat fram en kontrollplan för offentlig kontroll av livs-
medel gällande 2012. Kontrollplanen beskriver hur miljönämnden i Karlstads 
kommun avser att uppfylla de krav som ställs på offentlig kontroll i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslag-
stiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 3 januari 2012 
Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel, januari 2012 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-01-25 
 
 
 
 
§ 5  
 
Livsmedelsverkets remiss Offentlig kontroll av 
vissa "fri från"-livsmedel 
Dnr MN-2011-2992     Dpl 520.   
 
Miljönämndens beslut 
Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till Livsmedelsverket.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Livsmedelsverket har till miljönämnden översänt för yttrande förslag till vägled-
ning för offentlig kontroll av vissa ”fri från”-livsmedel. Syftet med vägledningen är 
att ge råd och stöd åt dem som planerar och utför den operativa, offentliga kon-
trollen av vissa ”fri från”-livsmedel och specialkost.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 5 januari 2012. 
Livsmedelsverkets förslag till vägledning om offentlig kontroll av vissa ”fri från”-
livsmedel. 
 
Beslutet skickas till 
Livsmedelsverket 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-01-25 
 
 
 
 
§ 6  
 
Detaljplan för Gräsdungen, del av Gräsdalen 1:1 
(utställning) 
Dnr MN-2012-2424     Dpl 132 
 
Miljönämndens beslut 
Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till stadsbyggnads-
nämnden. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av småindustri, kontor och 
handel, (som inte innehåller livsmedel). För småindustri är planförslaget att endast 
tillåta industri som inte är störande. Dagvattenfrågan skall lösas med tomtegna 
system och inom allmän plats.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2012. 
Utställningshandlingar (granskning) från stadsbyggnadsförvaltningen den 12 
december 2011 
 
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsnämnden 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-01-25 
 
 
 
 
§ 7  
 
Planprogram för Södra Järpetan – bebyggelsen 
mellan Jägartorpet och Järpetavägen/Karlberg 
(samråd) 
Dnr MN-2012-0003     Dpl 132 
 
Miljönämndens beslut 
Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till stadsbyggnads-
nämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
När planprogrammet godkänts är avsikten att en detaljplan ska tas fram för att 
möjliggöra bebyggelse av ca 20 stycken småhus. Exploatering sker på privat mark 
av privata exploatörer. Vatten och avlopp skall lösas genom en anslutning till det 
nyligen utbyggda kommunala va-nätet. Mellan kommande bebyggelse och 
befintlig hästverksamhet skall det finnas en skyddszon på minst 15 meter. Inom 
skyddszonen skall en 5 meter bred träd- eller buskvegetation planteras.   
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2012. 
Samrådshandlingar från stadsbyggnadsförvaltningen den 29 december 2011. 
 
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsnämnden 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-01-25 
 
 
 
 
§ 8  
 
Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten 
gällande förslag till nya solarieföreskrifter 
Dnr MN-2011-2869     Dpl 543,1 
 
Miljönämndens beslut 
Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till Strålsäkerhets-
myndigheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Strålsäkerhetsmyndigheten har i en remiss gett berörda organisationer, myndighe-
ter, företag m fl. tillfälle att yttra sig över deras förslag till nya solarieföreskrifter. 
Förslaget innebär att de nuvarande solarieföreskrifterna (SSMFS 2008:36) uppdate-
ras och anpassas till nya säkerhetskrav i aktuell europeisk teknisk produktsäker-
hetsstandard för solarier.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 9 januari 2012 
Förslag till nya solarieföreskrifter – Remiss, Strålsäkerhetsmyndigheten 30 novem-
ber 2011 
Konsekvensutredning – Nya solarieföreskrifter 30 november 2011 
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling, Författningsförslag: Dnr 2011-
420030 november 2011 
 
Beslutet skickas till 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-01-25 
 
 
 
 
§ 9  
 
Verksamhetsplan 2012-2013 
Dnr MN-2012-0045     Dpl 501 
 
Miljönämndens beslut 
Fastställa verksamhetsplan 2012-2013, inklusive tillsyns- och kontrollplaner med 
följande yrkanden: Meningen ”Teamet ska främja en ökad konsumtion av….” byts 
ut till ”Teamet ska främja en förändrad konsumtion till förmån för ekologiska, 
etiska och närproducerade produkter” under punkten verksamhetsplan, sid 29, 
rubrik: Mål för verksamhetsområdet, samt att meningen ”varje år informeras…” 
ändras till ”Nämnden informeras…” under punkten miljönämnden mål 2 åtgärd 1 
på sidan 9. 
 
Yrkanden 
Katrin Rundström (V) för vänsterpartiet och socialdemokraterna: Meningen 
”Teamet ska främja en ökad konsumtion av….” byts ut till ”Teamet ska främja en 
förändrad konsumtion till förmån för ekologiska, etiska och närproducerade 
produkter” under punkten verksamhetsplan, sid 29, rubrik: Mål för 
verksamhetsområdet.  
 
Martin Oscarsson (MP): att meningen ”varje år informeras…” ändras till 
”Nämnden informeras…” under punkten miljönämnden mål 2 åtgärd 1 på sidan 9. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och nämnden biföll båda. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2012-2013, 
inklusive tillsyns- och kontrollplaner för livsmedels- och miljöbalksområdena. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2012 
Miljöförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2012-2013, den 10 januari 2012 
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MILJÖNÄMNDEN 
Protokoll  2012-01-25 
 
 
 
 
§ 10  
 
Behovsutredning 2012, tillsyn enligt 
miljöbalken 
Dnr MN-2012-0047     Dpl 110 
 
Miljönämndens beslut 
Godkänna behovsutredning 2012, tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 7 § i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ska en 
myndighet som tilldelats operativa tillsynsuppgifter för tillsynsarbetet avsätta 
resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med 
tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Miljöförvaltningen har genomfört en 
behovsutredning som visar behovet av resurser under 2012 för att bedriva tillsyn 
enligt miljöbalken inom områdena miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
 
Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, den 18 januari 2012 
Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken, januari 2012 
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